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Beoordelingscriteria uitbreidingsronde 2021
Aanleiding
De beoordelingscriteria van onze gemeente voor Kind en Gezin tijdens de nieuwe
uitbreidingsronde in 2021.
Feiten, context en argumentatie
In 2021 start Kind en Gezin met een nieuwe uitbreidingsronde. Dit wil zeggen dat ze ruimte maken
voor plaatsen Inkomenstarief (IKT) Trap 2A waar de nood het hoogst is.
Om mee te doen aan deze ronde is het belangrijk dat elke gemeente zelf beoordelingscriteria
opstelt en deze ten laatste op zondag 31 januari 2021 bekend gemaakt worden.
Als lokaal bestuur spelen we uiteraard een rol bij het evalueren van aanvragen die
opvanginitiatieven in onze gemeente indienen. Zo krijgt niet enkel Kind en Gezin de aanvragen
binnen, ook moeten de initiatieven vanuit onze gemeente ons laten weten dat ze een aanvraag
doen. Aan de hand van onze beoordelingscriteria kan er bekeken worden of we hier een positief of
een negatief advies op geven. Kind en Gezin houdt ook rekening met onze score alvorens verder
te beslissen.
Meer informatie hierover in bijlage "meerjarenplanning - uitbreidingronde".
Belangrijke zaken om in het achterhoofd te houden tijdens het bekijken van de criteria:
- De criteria moeten transparant zijn: het lokaal bestuur legt vooraf transparante procedure vast
over de manier waarop men het advies zal opstellen en motiveert ook openbaar volgens welke
criteria dit zal gebeuren voor 31 december 2020
-De criteria moeten objectief zijn: het lokaal bestuur maakt concreet wat elk criterium precies
inhoudt en hoe ze dit zal beoordelen. Mag niet discriminerend/subjectief zijn.
- De criteria moeten relevant zijn: aanvullend zijn t.o.v. meerjarenplanning van het Agentschap
Opgroeien en het Vlaams beleid + moet aansluiten bij meerjarenplanning van lokaal bestuur.
Deze criteria werden op dinsdag 10 november 2020 op het LOK besproken met alle aanwezigen.
Daaruit zijn de criteria verder vastgelegd (bijlage).
Het college van burgemeester en schepenen nam kennis van dit punt en verklaarde zich reeds
principieel akkoord met de opgestelde criteria op de zitting van maandag 23 november 2020.
Op dinsdag 10 november 2020 werden deze beoordelingscriteria besproken op het Lokaal Overleg
Kinderopvang. De nodige aanpassingen werden toen gedaan.
Later kregen we nog laattijdig feedback van Kind en Gezin waardoor we het agendapunt rond deze
criteria op de gemeenteraad van 10 december 2020 moesten verdagen naar de gemeenteraad
van 28 januari 2021.
Volgende aanpassingen werden uitgevoerd met de feedback van Kind en Gezin:

Bij criterium 1 werd er één punt weggelaten, namelijk:
 De organisator werkt mee aan het Lokaal Loket Kinderopvang (LLK) = … punt(en)
De organisator brengt het Lokaal Loket Kinderopvang minstens 1 keer om de drie/zes maanden op
de hoogte van de vrije opvangplaatsen.
De organisator kan het Lokaal Loket Kinderopvang moeilijk op de hoogte houden van vrije
plaatsen omdat dit heel snel kan wijzigen. Door het gebruik van het digitaal loket krijgen de ouders
sowieso een idee of er een vrije plaats ie én kan het lokaal loket dit mee bekijken.
Bij criterium 2 werd een aanpassing gedaan, namelijk:
 De opvanglocatie heeft flexibele opvanguren = … punt(en)
1. Open om 7u = … punt(en)
2. Open om 7u30 = … punt(en)
3. Open tot 18u = … punt(en)
4. Open tot 18u30 = … punt(en)
5. Mogelijkheid van deeltijds opvangplan = … punt(en)
 De opvanglocatie is elke weekdag open (uitgezonderd vakantie en feestdagen) = …
punt(en)
 De opvanglocatie is minstens 220 dagen open = … punt(en)
Aangezien 11u (7u tot 18u) de standaard uren zijn als subsidievoorwaarden van Kind en Gezin
alsook 220 dagen open zijn kunnen we hier geen punt voor geven. We maakten hier volgende
punten van:
 Het opvanginitiatief heeft ruimere openingsuren dan de standaarduren van Kind en Gezin.
= 0.5 punt
 De opvanglocatie is meer dan 220 dagen open. = 0.5 punt
Bij criterium 3 werden twee punten weggelaten, namelijk:
 De opvanglocatie zorgt voor een taal stimulerende omgeving = 1 punt(en)
Wat zien wij als taal stimulerend?
 De opvanglocatie zorgt voor een educatief aanbod bij activiteiten voor verschillende
leeftijden = 1 punt(en)
Beide punten zijn moeilijk te controleren. We willen vermijden dat er een discussie kan ontstaan bij
het scoren van de punten.
Anderszijds werden bij criterium 3 volgende punten behouden en toegevoegd:
 De opvanglocatie beschikt over een tuin en/of terras, afgesloten van de straat. = 1 punten.


De organisator van de opvanglocatie volgt minstens 1 keer per jaar een niet verplichte
vorming rond een pedagogisch onderwerp = 1 punt
De organisator bewijst dit aan de hand van een attest.
De aanpassingen werden besproken op het Lokaal Overleg Kinderopvang van dinsdag 5 januari
2021 en werden hier ook goedgekeurd.
In bijlage:
- Het verslag van het LOK van 5 januari 2021 met extra informatie rond de aanpassingen
- De beoordelingscriteria van 10 november 2020 (eerste versie)
- De aangepaste beoordelingscriteria die gebruikt zullen worden. (nieuwe versie)
- Meerjarenplanning Kind en Gezin
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad neemt kennis van de opgestelde beoordelingscriteria voor de uitbreidingsronde
van 2021 en gaat akkoord om deze te gebruiken om nieuwe aanvragen van opvanginitiatieven
binnen de gemeente Steenokkerzeel vanaf 2021 te beoordelen en op deze manier een positief of
negatief advies te geven aan Kind en Gezin. Deze beoordelingscriteria moeten voor 31 januari
2021 bekend gemaakt worden aan Kind en Gezin.
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